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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 198/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14ης/ 10-10-2012

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού και αποτελεσμάτων  χρήσης έτους 
2011 Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 10/10/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου  Αγιάς,  μετά  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  14490/5-10-2012  έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Στάθης Νικόλαος
16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
19. Βόγιας Δημήτριος 20. Βαλάρης Γεώργιος
21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Σιμούλης Θωμάς
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου),  Πατσιαβούδης  Στέργιος  (Αγιάς)  και 
Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης,  ο  ορκωτός  ελεγκτής  –  λογιστής  κ.  Κατσίδης  Νικόλαος,  η  υπεύθυνη 
διπλογραφικού  συστήματος  του  Δήμου  κα  Μακροβασίλη  Ζωή και  ο  Ταμίας  του 
Δήμου κ. Γώγος Γρηγόριος. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:

Θέμα: Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού και αποτελεσμάτων  χρήσης έτους 
2011 Δήμου Αγιάς.

Ο Πρόεδρος  για  το  μόνο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έδωσε  το  λόγο  στoν 
ορκωτό  ελεγκτή  λογιστή  κ.  Κατσίδη  Νικόλαο  που  παρουσίασε  στο  Σώμα  την 
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΡΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ»: 
«Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγιάς που αποτελούνται  
από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον  
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς  
και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση  έχει  την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση και  εύλογη παρουσίαση  αυτών των  
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο  
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες  
που η διοίκηση καθορίζει  ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση  
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε  
σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  οικονομικών  
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα  
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του  
Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (ν.  3463/2006  όπως  ισχύει).  Τα  πρότυπα  αυτά  
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε  
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι  
οικονομικές  καταστάσεις  είναι  απαλλαγμένες  από  ουσιώδη  ανακρίβεια.  Ο  έλεγχος  
περιλαμβάνει  τη  διενέργεια  διαδικασιών  για  την  απόκτηση  ελεγκτικών  τεκμηρίων,  
σχετικά  με  τα  ποσά  και  τις  γνωστοποιήσεις  στις  οικονομικές  καταστάσεις.  Οι  
επιλεγόμενες  διαδικασίες  βασίζονται  στην  κρίση  του  ελεγκτή  περιλαμβανομένης  της  
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που  
οφείλεται  είτε  σε  απάτη  είτε  σε  λάθος.  Κατά τη  διενέργεια  αυτών των  εκτιμήσεων  
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση  
και  εύλογη  παρουσίαση  των  οικονομικών  καταστάσεων  του  Δήμου,  με  σκοπό  το  
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό  
την  έκφραση  γνώμης  επί  της  αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  δικλίδων  του  
Δήμου.  Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  επίσης  την  αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  των  
λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  του  εύλογου  των  
εκτιμήσεων  που  έγιναν  από  τη  διοίκηση,  καθώς  και  αξιολόγηση  της  συνολικής  
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια  
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής  
μας γνώμης.
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
1)  Στο  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  «Δ.ΙΙ.1.  Απαιτήσεις  από  πωλήσεις  αγαθών  και  
υπηρεσιών»,  περιλαμβάνονται  παλαιές  και  επισφαλούς  εισπράξεως  απαιτήσεις,  
προερχόμενες από τη χρήση 2010 και παλαιότερα, ποσού ευρώ 1.050 χιλ. περίπου, για  
τις οποίες δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας από μη  
είσπραξή τους. Κατά την εκτίμησή μας η ενδεχόμενη ζημία από τη ρευστοποίηση των  
απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό ευρώ 550 χιλ. περίπου. Εάν είχε σχηματισθεί η  
εν  λόγω  πρόβλεψη,  όπως  θα  έπρεπε,  οι  απαιτήσεις  από  πωλήσεις  αγαθών  και  
υπηρεσιών, τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου θα ήταν μειωμένα ισόποσα κατά το ποσό  
ευρώ 550 χιλ., περίπου και τα Αποτελέσματα της χρήσεως μειωμένα κατά ποσό ευρώ  
50 χιλ., περίπου. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από  
την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματισθεί από το Δήμο πρόβλεψη για αποζημίωση  
του  προσωπικού  λόγω  εξόδου  από  την  υπηρεσία  για  συνταξιοδότηση.  Κατά  τους  
υπολογισμούς μας, την 31η Δεκεμβρίου 2011 το συνολικό ποσό της μη σχηματισθείσας  
πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό ευρώ 29 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι Προβλέψεις να  
εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου να είναι  
ισόποσα αυξημένα. 3) Κατά του Δήμου, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που τέθηκαν  
υπόψη μας,  έχουν  ασκηθεί  αγωγές  από  τρίτους,  συνολικού  ποσού  ευρώ 1.675  χιλ.  
περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο  
παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές  
καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην  
παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις  
παρουσιάζουν  εύλογα,  από κάθε  ουσιώδη άποψη,  την  οικονομική  θέση  του  Δήμου  
Αγιάς κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη  
χρήση  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  315/1999  «Κλαδικό  
Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή  
σας στα εξής:  1) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου, δε λάβαμε  
από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις επιβεβαιώσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε,  
κατ' απαίτηση των προβλεπόμενων από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, σχετικά με  
την  κυριότητα  των ακινήτων του Δήμου και  τα υφιστάμενα  επ΄  αυτών εμπράγματα  
βάρη,  2)  Το  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  του  Δήμου  στον  τομέα  διαχείρισης  των  
ταμειακών διαθεσίμων αλλά και της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από φόρους  
- τέλη χρήζει βελτιώσεως, 3) Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο  
κατασταλτικά για τη χρήση 2011. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης  
Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω  
οικονομικές καταστάσεις.
β)  Ο Δήμος  Αγιάς  άρχισε  να  τηρεί  λογιστικά  βιβλία  με  τη  διπλογραφική λογιστική  
μέθοδο  από  την  1.1.2011  και  το  άνοιγμά  τους  έγινε  με  βάση  την  απογραφή  που  
διενεργήθηκε  σύμφωνα  με  την  παραγρ.  1.1.108  του  Κλαδικού  Λογιστικού  Σχεδίου  
Δήμων (Π.Δ. 315/1999)». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε νέα 
Ειδική Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 ώρα 17:00, 
λόγω της σοβαρότητας και της φύσης του. Συγκεκριμένα επειδή εκ παραδρομής στο 
σύνολο των εισηγήσεων δεν συμπεριλαμβάνονταν η έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, η 
οποία βέβαια υποβλήθηκε πριν την έναρξη της συνεδρίασης και αναγνώσθηκε στη 
συνέχεια από τον Ορκωτό Λογιστή, αλλά απαιτήθηκε χρόνος από Σώμα για να τη 
μελετήσει ώστε στη συνέχεια να διατυπωθούν οι απόψεις των μελών του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 198/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


